ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Διαμόρφωση Γηπέδου Εγκατάστασης
Μονάδας Μηχανικής Διαλογής
72.540,00€ (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Υπουργείο Εσωτερικών και Δ/κης
Ανασυγκρότησης (Α/Α 7, ΚΩΔ. 55202)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305-96, άρθρο 3 παρ.3, 7, 8, 9, 10, 11)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί
στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη
διάρκεια ζωής του έργου.
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:
♦ Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα
και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).
♦ Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο.
♦ Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.
♦ Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και
τέχνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο
του έργου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε
ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ.
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και
εργασίες μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται
απαραίτητο από τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των
εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Είδος του έργου και χρήση αυτού :
Το έργο αφορά στην διαμόρφωση γηπέδου για την εγκατάσταση Μονάδα Μηχανική

Διαλογή.
Ακριβής διεύθυνση του έργου :
Το αγροτεμάχιο με αριθμό 369 του Αγροκτήματος Ταξιάρχη - Τιμόθεου που ανήκει στο Δήμο Δράμας
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2.

Αριθμός αδείας :

δεν απαιτείται
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3.

Κύριος του έργου :

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
4.

Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. :

ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
5. Στοιχεία του κυρίου του έργου:
Δήμος Δράμα
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. :
Ο ανάδοχος του έργου και μετά τη διοικητική παραλαβή ο χρήστης του έργου.
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τεχνική περιγραφή του έργου :
α. θέση έργου
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαιρετό τμήμα του Αγροτεμαχίου με αριθμό 369
συνολικής έκτασης 136.700 τ.μ. του Αγροκτήματος Ταξιάρχη - Τιμόθεου που ανήκει στο Δήμο
Δράμας.
β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου για την εγκατάσταση
Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Αποβλήτων σε έκταση 5.000 τ.μ.
Για την κατασκευή του παραπάνω γηπέδου ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια εργασιών
Α. εκσκαφή-διαμόρφωση του χώρου του γηπέδου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδεςβραχώδες
Β. Επίχωση με τα προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη διαμόρφωση γηπέδου 5 στρεμμάτων ώστε να
εγκατασταθεί η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής της Δράμας. Για να διαμορφωθεί κατάλληλα θα
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
σε ποσοστό 88% και σε βραχώδες σε ποσοστό 12% και στη συνέχεια, επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Το έργο προϋπολογισμού 72.540,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας . Η
πληρωμή του έργου θα γίνει από χρηματοδότηση του Δήμου από Υπουργείο Εσωτερικών και
Δ/κης Ανασυγκρότησης (Α/Α 7, ΚΩΔ. 55202).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν οφείλουν να συμμορφώνονται με τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους
συντηρητές/επισκευαστές του.


Δεν υπάρχουν υλικά που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο



Δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα στην στατική δομή του έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το έργο πρέπει να επιθεωρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα .
Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικευμένο
συνεργείο .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τσάγκας Φώτιος
Διευθυντής Προγραμματισμού
- Έργων

Βογιατζής Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
♦ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85
♦ Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής -Ασφάλειας
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94
♦ Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές καιλοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83
♦ N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τιςδιατάξεις
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέσημε αυτή», ΦΕΚ
49Α/84
♦ ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
σεσυμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπωςτροποποιήθηκε
με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)
♦ ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονταιστα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ212Α/96
♦ ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξιαοικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81
♦ ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίησηεξοπλισμού
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση μετην οδηγία του
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με ταΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99)
και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)
♦ ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από
τουςεργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προςτην
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94
♦ ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτικήδιακίνηση
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα τωνεργαζομένων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ221Α/94
♦ ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89
♦ ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»,ΦΕΚ
193Α/80
♦ ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων
εκτέλεσηςτεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)
♦ ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις
εργασίαςσυγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78
♦ ΠΔ77/1993 προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούςπαράγοντες.
Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93
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♦ ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην
έκθεσηεργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς),
σεσυμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05
♦ ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στηνεργασία
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
♦ ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργωνεντός
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03
♦ ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
♦ ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενωνμεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών
σκαλωσιών», ΦΕΚ756Β/93
♦ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως
απαραίτητουστοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ
1176Β/00
♦ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου»,
ΦΕΚ266Β/01
♦ ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τουΦακέλου
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτηςστο στάδιο της
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο»,ΦΕΚ 686Β/01
♦ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά
τηνκατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο
πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα
προκύπτουν κάθε φορά.
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Μέτρα

: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
1
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Μ.Α.Π.
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Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003)
Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης
πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση
Η
προσωρινή
σήμανση
της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα
της
κυκλοφορίας.
(ΥΑ 503/2003)
σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν
αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003)
Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου
των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε
αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν
Όλες
οι εργασίες
πρέπει
να εκτελούνται
εντός(ΥΑ
της503/2003)
περίφραξης του έργου.
παρεκκλίνει
από την
πορεία
τους, στο χώρο.
(ΥΑ 503/2003)
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)
Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί
αυτόν (οδόστρωμα). (ΥΑ 503/2003)
Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να
ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003)
Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται
για την τοποθέτηση τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με
«πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003)
Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των
πινακίδων μέχρι να πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)
Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να
χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές
βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ 503/2003)
Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την
προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος
πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει
κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους
ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά
τη
των εργασιών
πρέπει να
χρησιμοποιούνται
κώνοι,
το
Να διάρκεια
χρησιμοποιείται,
αν απαιτείται,
όχημα
προειδοποίησης
των για
διερχόμενων
διαχωρισμό
του
εργοταξίου
από
την
οδό.
(ΥΑ
503/2003)
οδηγών. (ΥΑ 503/2003)
Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή
αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί
κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας. (ΥΑ
Ανακλαστικό
503/2003) γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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